Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Tazatel žádal o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, a to:
1. Žádáme o zaslání investiční plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020.
Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete
uskutečnit v letech 2020 – 2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou
financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich
podpory.
U těchto projektů, prosím, uveďte:
- Název projektu
- Popis projektu
- Projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
- Finanční rozpočet projektu
- Plánovaný termín započetí projektu
- Předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce
Případně nám, prosím, zašlete rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné
informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Odpověď:
Název projektu: Rozšíření vedení VO – přesunuto z loňského roku
Popis projektu: Doplnění světelných hlavic – splnění norem, obec je podsvícená, „dosvětlení“
novostaveb
Projektová kancelář: Ing. Stanislav Rychtář, Zacpalova 379/27, Opava
Finanční rozpočet projektu: cca 400 tis.
Plánovaný termín započetí projektu: podzim 2021
Finanční zajištění: Vlastní zdroje
Předpokládaný termín výběrového řízení: červen 2021
Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy OÚ a ZŠ v Heřmanicích u Oder
včetně změny zdroje vytápění – dle dotace
Popis projektu: Zateplení celého objektu, rekuperační jednotky ve třídách ZŠ, výměna žumpy,
odvodnění zdiva, výměna kotle za tepelné čerpadlo.
Projektová kancelář: BLAŽEK PROJEKT s.r.o., Pekařská 1328/79, Opava, 747 05
Finanční rozpočet projektu: 5.633.984,73,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu: podzim 2021
Finanční zajištění: Vlastní zdroje a SFŽP
Předpokládaný termín výběrového řízení: jaro2021
Název projektu: Rekonstrukce objektu ZŠ v Heřmanicích u Oder - dle dotace
Popis projektu: Sanace zdiva, sanace podlah a interiéru, drenáže. Tyto práce budou probíhat
pouze v 1.PP budovy, kde se nachází výlučně zázemí místní ZŠ.

Projektová kancelář: BLAŽEK PROJEKT s.r.o., Pekařská 1328/79, Opava, 747 05
Finanční rozpočet projektu: 5.638.974,- Kč
Plánovaný termín započetí projektu: podzim 2021
Finanční zajištění: Vlastní zdroje a MMR nebo MF
Předpokládaný termín výběrového řízení: jaro2021
Název projektu: Oprava místních komunikací – dle dotace a finančních možností obce
Popis projektu: Asfalt na nejpoužívanějších místních komunikacích se štěrkovým, kamenitým,
a velmi hrbolatým povrchem.
Projektová kancelář: Ing. Petr Elkner, Vítkovka 68, 7421 35
Finanční rozpočet projektu: cca 5 mil.
Plánovaný termín započetí projektu: nejdříve 2021
Finanční zajištění: Vlastní zdroje a dotace z MMR
Předpokládaný termín výběrového řízení: nejdříve 2021
Název projektu: O přírodě v přírodě na ZŠ Heřmanice u Oder aneb za školou legálně – dle
dotace
Popis projektu: Přírodní školní zahrada pro výuku venku – jezírko, květinová loučka, divočinka
– biotop bez zásahu člověka, políčko, pařeniště, kompost, pískoviště, staveniště – různé tvary
stavebních materiálů, ještěrkovník, ježkovník, suchá zídka a skála, kmen stromu , stoly a lavice,
tabule, přístřešek, plachta na přistínění, ohniště, hmatový chodník relaxační zóna,
polytechnická venkovní dílna, sluneční hodiny, studna s pumpou a vodní hrou, bahniště,
přírodní mozaika, ptačí ráj, pěchovaný plot, proutěná zábrana, zádržný systém na dešťovou
vodu, mobiliář, pomůcky pro výuku v zahradě …
Projektová kancelář: Ing. Iva Škrovová – CAPREA, zahradní a krajinářské úpravy, Kamenka
41, 742 35, Odry
Finanční rozpočet projektu: cca 600 tis.
Plánovaný termín započetí projektu: 2021-2022
Finanční zajištění: Vlastní zdroje + dotace
Předpokládaný termín výběrového řízení: podzim 2021
Další akce týkající se oprav a údržby obecního majetku do 100.000,- Kč dle vnitřních
předpisů budou prováděny svépomoci členy obecních spolků nebo přímou poptávkou u
lokálních firem.
Rozpočet obce na rok 2021 je na webových stránkách obce v Povinných informacích.
http://www.hermaniceuoder.cz/obecni-urad/povinne-informace/
Zpracovala: Mgr. Vendula Jarošová, starostka 11. 5. 2021

